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POLICY BRIEF 2

มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในวิกฤต COVID-19 

ของไทยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค1

รศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, ปริญญา มิ่งสกุล และศรสวรรค์ ใส่ละม้าย

Highlight

•	 มาตรการความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงในไทย	 โดยเฉพาะผ่านทางด้านภาษี	 มีจ�ากัดกว่าประเทศอ่ืนใน

ภูมิภาค

•	 ประเทศในภมูภิาคมกีารช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยตรงในการสนบัสนนุการจ้างงานในขณะทีย่งัไม่มมีาตรการเช่นนีช้ดัเจนในไทย

•	 มาตการการให้สินเชื่อของประเทศอื่นในภูมิภาคเน้นที่ผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางเช่นเดียวกับไทย	 แต่เปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบการรายใหญ่สามารถที่จะเข้าถึงเงินสินเชื่อพิเศษได้	อีกทั้งระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะมากกว่า	2	ปี	รวมทั้ง

มีความชัดเจนเรื่องการประกาศการค�้าประกันเงินกู้จากรัฐบาล

•	 ประเทศอ่ืนในภูมิภาคมีการให้มาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการบางอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบอย่างมากจากวิกฤต	

COVID-19	เป็นพิเศษทั้งทางมาตรการด้านภาษี	และการให้เงินช่วยเหลือ	ส�าหรับประเทศไทยมาตรการเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน

•	 โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาศกัยภาพการผลิตอย่างมปีระสิทธภิาพในไทยยงัไม่ชัดเจน	ในขณะทีป่ระเทศอืน่ในภูมภิาคมคีวาม

ชัดเจนในการน�าเทคโนโลยี	และดิจิทัลเข้ามาพัฒนาศักยภาพในภาคการผลิตและบริการ

Policy	Brief	ฉบับที่	2	นี้พิจารณามาตรการส�าคัญทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ	(supply-side	poli-

cy)	 ในช่วงวิกฤต	COVID-19	มาตรการดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค	การเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเป็นสิ่งท่ี

จ�าเป็นเน่ืองจากไทยยังมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและโลกที่ค่อนข้างสูง	การด�าเนินนโยบายของประเทศอื่นสามารถกระทบความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ทั้งในระยะสั้น	ระยะปานกลาง/ยาว	Policy	Brief	ฉบับนี้จะถูกแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกพิจารณา

มาตรการส�าคญัทางเศรษฐกจิทีป่ระเทศไทยได้ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ	(supply-side	policy)	ในส่วนท่ีสองมาตรการดังกล่าว

จะถูกเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค	เพื่อสรุปประเด็นความเหมือนและต่างที่ส�าคัญ

 มาตรการส�าคัญทางเศรษฐกิจของไทยที่ได้ด�าเนินการในช่วงวิกฤต COVID-192

ไทยไม่ต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคและทั่วโลกที่ภาครัฐและธนาคารกลางได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและภาคประชาชน

ทั่วไปในช่วงวิกฤต	COVID-19	โดยงบประมาณความช่วยเหลือประมาณร้อยละ	14.3	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ3	ซึ่งถือว่าเป็นการใช้

จ่ายที่ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอื่น4	วงเงินช่วยเหลือหน่ึงที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจน่าจะมาจากการกู้ยืมโดยผ่าน	พรก.	

กู้เงินและเยียวยาเศรษฐกิจ	1	ล้านล้านบาท	และ	พรก.	Soft	loan	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	5	แสนล้านบาทและดูแลเสถียรภาพ

ตลาดการเงินอีก	4	แสนล้านบาท	ซึ่งรัฐบาลเองมีความตั้งใจที่จะแบ่งการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านี้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) เพื่อเยียวยา

ผู้ประกอบการ แรงงาน และประชาชนทัว่ไป และ (2) เพือ่พฒันาและเพ่ิมศกัยภาพการผลิตในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตร อตุสาหกรรม 

และภาคการท่องเที่ยว	ซึ่งการแบ่งการใช้จ่ายเป็นสองส่วนหลักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกประเทศในภูมิภาคที่พิจารณา	

	ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกอบการของไทยมีการเยียวยาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการพยายามเพิ่มเงินสด (Cash flows) ให้กับผู้

ประกอบการ	โดยรฐับาลและธนาคารกลางได้ให้ความช่วยเหลอืผ่าน	(1)	ทางด้านภาษ	ีโดยเป็นการเลือ่นภาษ	ีลดอตัราภาษหีกั	ณ	ทีจ่่าย	และการ

1	กลุม่คลสัเตอรค์วามสามารถในการแขง่ขนั	คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Policy	Brief	ฉบบัน้ีเปน็สว่นหน่ึงของโครงการการเปลีย่นแปลงของ 

ภาคอตุสาหกรรมหลงัวกิฤต	COVID-19	โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก	สกสว.	(TSRI)	ภายใตแ้ผนงาน	Economic	and	Social	Monitor	เพ่ือการจดัท�ารายงานสถานการณ์

และแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	คณะผู้วิจัยขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยในความอนุเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ	soft	loan
2 ผู้วิจัยได้รวบรวมมาตรการทางมาตรการทางเศรษฐกิจที่สำาคัญจนกระทั่งสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ในการวิเคราะห์
3 มาตการระยะที่ 3 ประกอบด้วย 1) พรก.กู้เงินและเยียวยาเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท; และ 2) พรก. Soft loan 5 แสนล้านบาทและดูแลเสถียรภาพตลาด

การเงิน 4 แสนล้านบาท รวมกัน 9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของ GDP ในขณะที่มาตรการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของ GDP 
4 สิงคโปร์ประมาณร้อยละ 19.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม มาเลเซีย (18.7) จีน (6.1) เวียดนาม (4.4) ญี่ปุ่น (21.1) เกาหลีใต้ (14)
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เร่งคนืภาษี	(ในส่วนทีไ่ด้น�าส่งก่อน)	(2)	การให้ความช่วยเหลอืทางด้านสาธารณปูโภค	และค่าธรรมเนยีม	ส่วนใหญ่เป็นการยกเว้นค่าสาธารณปูโภค	

(ค่าน�้า	ค่าไฟ)	และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ	3	เดือน	(3)	การพักช�าระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ซึ่งการพักหนี้ส่วนใหญ่

ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของ	SMEs	ระยะเวลา	3-6	เดือน	และ	(4)	การช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจ้างงาน	การช่วยเหลือในส่วนนี้ส่วน

ใหญ่เป็นการช่วยเหลือท่ีมีเงื่อนไข	อาทิ	จ่ายเงินอุดหนุนให้สถานประกอบกิจการ	 (งบประมาณ	10	ล้านบาท)	 เพื่อให้สถานประกอบการจัดฝึก

อบรมแก่ลูกจ้าง	การรับเงินช่วยเหลือ	มีหลายกรณี	เช่น	สถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมแก่ลูกจ้างเกินร้อยละ	70	ของลูกจ้างจะได้รับเงินช่วย

เหลอืส่วนเกนิ	200	บาทต่อคน	เป็นต้น	หรือ	การให้สนิเชือ่ดอกเบีย้พเิศษร้อยละ	3-5	(คงที	่3	ปี)	เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ในการจ่ายค่าจ้างแรงงาน	

[ตารางที่ 1 สรุปมาตรการทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่ประเทศไทยด�าเนินการ]5

    
ตารางที่ 1: มาตรการส�าคัญที่กระทบผู้ประกอบการในช่วง มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 [Supply side]

 มาตรการด้านภาษี

1. ยืดเวลาการเสียภาษี

•	ภาษีเงนิได้นติบิคุคล [ภงด	50	ภายใน	31	ส.ค.	63]	/	[ภงด	51	ภายใน	30	ก.ย.	63]

•	ภาษีสรรพากร	[ทกุประเภท	1	เดอืน]

•	ภาษีสรรพสามิต [กจิการสถานบริการ	และอตุสาหกรรมน�า้มนัและผลติภณัฑ์]

2. ลดอัตราภาษีหัก ณ. ที่จ่าย [3% เป็น 1.5% เม.ย. - ก.ย. และ 2% ต.ค. - ธ.ค. 63]

3. เร่งคืนภาษีให้ผู้ประกอบการ รวมถึง VAT 

4. หักภาษีดอกเบี้ยจ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก 1 เท่าเป็น 1.5 เท่า [เม.ย. - ธ.ค.63]

5. หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่ากรณีไม่ปลดคนงาน [รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท จ้างงานน้อยกว่า 200 คน เม.ย. - ก.ค. 63]

 ด้านสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม

1. มาตรการด้านสาธารณูปโภค

•	ลด	ชะลอ	ยกเว้นค่าสาธาณปูโภค	ค่าน�า้	ไฟ	

•	คนืค่าประกนัการใช้ไฟฟ้า

2. มาตรการยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการ และบ�ารุงรักษา [นิคมอุตสาหกรรม]

•	ลดค่าบ�ารงุท่ีเรยีกเก็บจากผูเ้ช่าทีด่นิทุกราย	[ช่วง	ม.ิย.	ถงึ	ก.ย.	63]

•	ยกเว้นการจัดเกบ็ค่าบรกิารอนุญาตการประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมทัง้หมด	11	รายการ	[ม.ิย.	ถงึ	ก.ย.	63]	

•	ยกเว้นหรอืลดหย่อนค่าเช่าเป็นระยะเวลา	3	เดอืน	(เม.ย.ถึง	ม.ิย.)

3. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ [กระทรวงอุตสาหกรรม]

•	ให้ยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปีทีเ่รียกเกบ็	[จ�าพวกที	่2	และ	3	ทกุขนาด	เป็นเวลา	1	ปี]

4. เงินสมทบผุ้ประกอบการ [ส�านักงานประกันสังคม]

•	ขยายเวลายืน่แบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบและการน�าส่งเงนิสมทบ	[ขยายออก	3	เดอืน]

•	ลดหย่อนการออกเงนิสมทบเข้ากองทนุ

5. BOI

 •	ก�าหนดวงเงินลงทนุขัน้ต�า่ส�าหรับโครงการทีจ่ะขอรับการลงทุนเพยีง	500,000	บาท	(ไม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทนุหมนุเวยีน)	

 •	เพ่ิมวงเงนิยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิคุคล	3	-	8	ปี	รวมทัง้อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้

5 สำาหรบัการชว่ยเหลือภาคประชาชนซึง่ไมไ่ดว้เิคราะหอ์ยา่งชดัเจนใน Policy Brief นีจ้ะเหน็ไดว้า่รัฐบาลไดม้มีาตรการชว่งเหลอืทัง้ทางดา้นภาษ ีสาธารณปูโภค 

การพักชำาระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การให้เงินชดเชย (ผู้ที่อยู่ในประกันสังคม แรงงานอิสระ กลุ่มเปราะบาง และมีรายได้น้อย) การให้สินเชื่อพิเศษ และการจ้าง

อบรมแรงงาน เป็นต้น (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคมาตรการโดยกว้างไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบสำาคัญคือ ระยะเวลา

และจำานวนเงินชดเชยที่ให้มีความแตกต่างกัน บางประเทศเช่นสิงคโปร์มีการให้แรงงานอิสระยาวถึง 9 เดือน (จ่ายทุก 3 เดือน) หรือการช่วยเหลือสาธารณูปโภคหรือการ

พักชำาระหนี้ยืดไปถึง 6 เดือน ในบางประเทศมีการให้สิทธิพิเศษในบางรายการสินค้า เช่นในเกาหลีใต้ สามารถขอเงินคืนได้ 10% ถ้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือลดภาษีการ

บริโภคสำาหรับการซื้อรถยนต์ เป็นต้น 



3

 จ่ายเงินให้สถานประกอบการ

1. ให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการจัดอบรม [กระทรวงแรงงาน 10 ล้านบาท]

•	การรบัเงนิมีหล่นกรณ	ีเช่น	การได้รบัเงินช่วยเหลอืส่วนเกิน	200	บาทต่อคน	จัดอบรมเกินร้อยละ	70	ของลกูจ้าง

 พักช�าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

1. พักช�าาระเงินต้นเป็นเวลา 3เดือน [SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ลบ เม.ย. - มิ.ย. 63]

2. ชะลอการช�าาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน [SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ลบ. เม.ย. - ก.ย. 63]

3. ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ดีและลูกหนี้ NPL [ม.ค. 63 - ธ.ค. 64]

4. ลดอัตราผ่อนช�าาระขั้นต�่าของบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

 มาตรการการให้สินเชื่อ

1. Soft loan วงเงิน 5 แสนล้านบาท (ธปท.)

•	วงเงนิรวมของกลุม่ไม่เกนิ	500	ล้านบาท

•	สินเช่ือใหม่	ไม่เกนิ	20%	ของยอดหนี	้ของแต่ละบริษทัในกลุม่	ณ	31	ธ.ค.	62

•	อตัราดอกเบ้ีย	2%	ต่อปี	เป็นเวลา	2	ปี	ฟรดีอกเบีย้	6	เดือนแรก	

•	23	เม.ย.	63	–	22	ต.ค.	63	หรอื	จนกว่าวงเงินช่วยเหลอืจะหมด"

2. Soft loan วงเงิน 1 แสนห้าหมื่นล้านบาท

•	ผ่านธนาคารออมสนิโดยตรง	15,000	ล้านบาท

•	ผ่านสถาบันการเงนิอืน่	55,000	ล้านบาท

•	ผ่าน	Non-bank	80,000	ล้านบาท

•	ระยะเวลา	2	ปี	อตัราดอกเบีย้	2%	ในวงเงนิไม่เกิน	20	ล้านบาทต่อราย

3. สินเชื่อใหม่ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 6 แห่ง วงเงิน 4 แสนหกหมื่นหกพันล้านบาท

 •	SMEs	วงเงนิ	391,000	ล้านบาท

	14	โครงการย่อย	[รวม	soft	loan	ธ.ออมสนิ	15,000	ล้านบาท,	บสย	SMEs	สร้างไทย	และ	โครงการขยายเวลาค�า้ประกนัสนิเช่ือ]

•	อตัราดอกเบ้ีย	1.75%	-	4%	ต่อปี	หรอื	MLR	-	(0.5%	-	2.5%)

•	ระยะเวลาและวงเงนิขึน้อยูก่บัแต่ละโครงการ	[สงูสดุ	10	ปี]

4. ส�านักงานประกันสังคม ธนาคาร UOB และ EXIM

•	ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจ้างแรงงานได้

•	วงเงนิกู	้5	-	15	ล้านบาทขึน้กบัจ�านวนแรงงาน

•	อตัราดอกเบ้ีย	3	-	5%	ต่อปี	คงที	่3	ปี

 ลดความเสี่ยงสถาบันการเงิน

1. ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนฟื้นฟู [FIDF]

•	จาก	0.46%	เป็น	0.23%	ต่อปี	ระยะเวลา	1	ปีจาก	เม.ย.

2. จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ [BSF]

•	ระยะเวลา	5	ปี	วงเงนิไม่เกนิ	400,000	ล้านบาท

 เพื่อการค้าและการลงทุน

ผ่าน EXIM bank

1. ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน

2. เงินกู้ [ส่วนหนึ่งมาจาก soft loan ธ. ออมสิน และเงินกู้วงเงิน 391,000 ล้านบาท]

•	สินเช่ือระยะยาว	7	ปี	วงเงนิสงูสุด	20	ล้านบาทต่อราย	อตัราดอกเบีย้	2%	ต่อปี	ในปีที	่1	-	2
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•	สินเช่ือระยะส้ัน	2	ปี	ส�าหรบัลกูค้าทีม่วีงเงนิสนิเช่ือไม่เกิน	500	ล้านบาท	

	วงเงนิสูงสุด	20%	ของยอดหนีค้งค้าง	ณ	31	ธนัวาคม	2562	ฟรดีอกเบีย้	6	เดอืน

•	สินเช่ือระยะยาว	7	ปี	วงเงนิสงูสุด	100	ล้านบาทต่อราย	อตัราดอกเบีย้	2%	ต่อปีในปีที	่1	-	2 [ซือ้เครือ่งจกัร]

•	สินเช่ือส่งเสรมิการจ้างงาน	วงเงนิสงูสดุ	15	ล้านบาทต่อราย	อตัราดอกเบีย้ต�า่สุด	3%	ต่อปี	ระยะเวลากูส้งูสดุ	7	ปี

 ช่วยอุตสาหกรรมส�าคัญ (targeted industries)

ไม่ได้มีนโยบายชัดเจน เพียงแต่ระบุในแผนการลงทุนของ พรก.เงินกู้ ที่ใช้ภาคเกษตร การผลิต[มุ่งเทคโนโลยี] และภาคบริการ

มีเงินช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ

 ความช่วยเหลืออื่นที่อาจเกิดขึ้นจาก พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้าน แบ่งออกเป็น

•	600,000	ล้านบาท	ใช้เยยีวยา	5.5	แสนล้านบาท	และ	4.5	หมืน่ล้านบาทส�าหรบัสาธารณสขุ

•	400,000	ล้านบาท	ใช้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมไทย

ตารางที่ 1 (ต่อ): มาตรการส�าคัญที่กระทบกลุ่มประชาชนการในช่วง มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 [Domestic demand]

 เงินชดเชย

1. แรงงานในระบบประกันสังคม (ม.33) รับเงินชดเชยประกันการว่างงาน*

• แรงงานได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้	62	%	ของค่าจ้างที่น�าส่งประกันสังคม	ไม่เกิน	90	วัน	[รายได้ไม่เกิน	15,000	บาท]	

2. แรงงานอิสระ**

• จ่ายเงิน	5,000	บาท	จ�านวน	3	เดือน

3 เกษตรกร

• ได้รับเงินเยียวยา	5,000	บาท	เป็นจ�านวน	3	เดือน	[พ.ค.	-	ก.ค.	63]

4. กลุ่มเปราะบาง

•	จ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ	1,000	บาทต่อเดือน	ระยะเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่	พ.ค.	-	ก.ค.	

•	เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	เบี้ยความพิการ	และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	โดยจะจ่ายเงิน	1,000	บาท	

5. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

•	จ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน	2,000	บาท	[งบของกรทรวง	พม.]

•	กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นรายละ	1,000	บาท	3	เดือน	พ.ค.	-	ก.ค.

6. การท่องเที่ยวภายในประเทศ

•	โครงการก�าลังใจ	งบ	2,400	ล้านบาท	

ค่าเดินทางของ	อสม.	เจ้าหน้าที่พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	[2,000	บาทต่อคน	2	วัน	1	คืน]

•	โครงการเราไปเที่ยวกัน	งบ	18,000	ล้านบาท

ช่วยค่าที่พัก	40%	ของห้องพักหรือไม่เกิน	3,000	บาทต่อห้องต่อคืน	สูงสุด	5	คืน

•	โครงการเที่ยวปันสุข	งบ	2,000	ล้านบาท

ช่วยบัตรโดยสาร	สายการบิน	รถเช่า	และรถขนส่งไม่ประจ�าทางข้ามจังหวัด

อัตราร้อยละ	40	ไม่เกิน	1,000	บาท

 มาตรการทางด้านภาษี

1. เลื่อนเวลายื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 รอบ 2 เป็น 31 ส.ค. 63

2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยส�าหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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3. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกัยสุขภาพเป็นลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท

4. เร่งคืนภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายให้ประชาชน*** 

 ด้านสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม

1. ลดค่าไฟฟ้าและค่าประปา 3% ให้กับผู้ใช้ทุกประเภท

•	ให้ใช้ไฟฟรีส�าหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน	90	หน่วย	ในเดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.	63	เป็นเวลา	3	เดือน	(ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท	1.1)

•	ขยายระยะเวลาช�าระค่าไฟฟ้า	6	เดือน	ในเดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.	63	เป็นเวลา	3	เดือน	(ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท	1.1)

2. คืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300 ถึง 6,000 บาท และประปาตั้งแต่ 200 ถึง 600 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของที่พักอาศัย

3. ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็น 1% ผู้ประกันตามมาตรา 39 เหลือ 86 บาท

•	ขยายเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ	และการน�าส่งเงินสมทบ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.	ออกไป	3	เดือน

4. ลดราคาสินค้าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ 5-58% จ�านวน 72 รายการ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63****

 จ้างอบรมแรงงาน

1. โครงการจ้างงานนอกระบบ จ�านวน 7,740 ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย.

2. เปิดหลักสูตรการอบรมให้แรงงานอิสระ ที่รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19

ระยะเวลา 15 วันเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท เป้าหมาย 7,800 คน

 พักช�าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

1. พักช�าระหนี้ส�าหรับสินเชื่อที่ก�าหนด เช่น บ้าน ลีสซิ่ง [รายย่อย 3 - 6 เดือน เริ่ม เม.ย. 63]

2. ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ดีและลูกหนี้ NPL [ม.ค. 63 - ธ.ค. 64]

3. ลดอัตราผ่อนช�าาระขั้นต�่าของบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

 มาตรการการให้สินเชื่อ

1. สินเชื่อใหม่ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 6 แห่ง วงเงิน 4 แสนหกหมื่นหกพันล้านบาท

•	ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อได้	4	โครงการ	วงเงินรวม	75,000	ล้านบาท	

•	สินเชื่อฉุกเฉินส�าหรับเกษตรกรและครอบครัว	[2	ปี	0.1%	ต่อเดือน	10,00	ต่อราย	เม.ย	-	ธ.ค.	63]

•	สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้มีอาชีพอิสระฯ	[2	ปี	0.1%	ต่อเดือน	10,000	ต่อราย	เม.ย	-	ธ.ค.	63]

•	สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้มีรายได้ประจ�า	[3	ปี	0.35%	ต่อเดือน	50,000	ต่อราย	เม.ย	-	ธ.ค.	63]	

•	สินเชื่อบัตรเครดิต	GSB	Refinance [4	ปี	8.5-10%	ต่อปี	100,000	ต่อราย	มี.ค.	-	มิ.ย.	63]	

2. ธนาคารออมสินอนุมัติ soft loan วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

•	น�าสินทรัพย์มาจ�าน�าใสนอัตราดอกเบี้ยต�่า	[ไม่เกินร้อยละ	0.125	ต่อเดือน	2	ปี]	

 ความช่วยเหลืออื่นที่อาจเกิดขึ้นจาก พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้าน แบ่งออกเป็น

•	600,000	ล้านบาท	ใช้เยียวยา	5.5	แสนล้านบาท	และ	4.5	หมื่นล้านบาทส�าหรับสาธารณสุข

• 400,000	ล้านบาท	ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย

ที่มา:	รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย



6

อกีส่วนหนึง่ คอื มาตรการสนิเชือ่ให้กบัผูป้ระกอบการ	ไม่ว่าจะเป็น	(1)	การให้	soft	loan	วงเงนิ	1.5	แสนล้านบาทผ่านธนาคารออมสนิ	

(80,000	ล้านบาทถูกปล่อยผ่าน	non-bank	ที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย	เช่น	สินเชี่อบัตรเครดิต	สินเชื่อส่วนบุคคล	ลีสซิ่ง	เช่าซื้อ	เช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์	และสินเชื่อทะเบียนรถ)	ระยะเวลาในการปล่อยกู้	2	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2	ในวงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาทต่อราย	(2)	soft	

loan	ของ	ธปท.	5	แสนล้านบาท	ซึ่งมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่ส�าคัญ	คือ	วงเงินสินเชื่อรวมของกลุ่มไม่เกิน	500	ล้านบาท	สินเชื่อใหม่ไม่เกิน	20%	

ของยอดหนี้ของแต่ละราย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2	ต่อปี	เป็นเวลา	2	ปี	ฟรีดอกเบี้ย	6	เดือนแรก	และ	(3)	วงเงินสินเชื่อใหม่ให้กับ	SMEs	ผ่าน

สถาบันการเงินของรัฐ	6	แห่ง	วงเงิน	4.6	แสนล้านบาท	(3.9	แสนล้านบาทปล่อยให้ผู้ประกอบการ	ที่เหลือให้ภาคประชาชน)	ซึ่งมีการจัดสรรใน

หลายโครงการ	อตัราดอกเบีย้สงูกว่า	soft	loan	บางส่วนมเีงือ่นไขในระยะเวลาการท�าธรุกจิและต้องการหลกัประกนั	เช่น	สนิเชือ่	SMART	SMEs	

นิติบุคคล/	บุคคลธรรมดา	ที่จด	VAT	เพื่อขยายปรับปรุงกิจการ	วงเงินต่อรายไม่เกิน	15	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ย	ปีแรกร้อยละ	5	ปีที่	2-10	MLR-

0.5%	อายุสัญญาไม่เกิน	10	ปี	โครงการสินเชื่อกรุงไทย	SMEs	อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ	4	ซึ่งให้แก่	SMEs	ในพื้นที่	EEC	ท�าธุรกิจมาแล้ว	3	ปี	

วงเงินต่อราย	20	ล้านบาท	ระยะเวลา	7	ปี	สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป	ท�าธุรกิจมาแล้ว	3	ปี	วงเงินต่อราย	1.5	เท่าของหลักประกัน	ระยะเวลา	

10	ปี	หรือสินเชื่อ	Robotics	and	Automation	ท�าธุรกิจมาแล้ว	3	ปี	และได้เงินกู้ร้อยละ	80	ของเงินลงทุน	ระยะเวลา	7	ปี	เป็นต้น	เป็นที่น่า

สังเกตุว่าส�าหรับการปล่อยสินเชื่อพิเศษข้างต้นเงื่อนไขการค�้าประกันไม่ชัดเจนในแต่ละวงเงิน ในส่วนของ soft loan ของ ธปท. การค�้า

ประกันจะอยู่ประมาณร้อยละ 60-70 โดยใช้วิธีการค�านวณตามแบบ ธปท.6

	ผลการด�าเนินงานของมาตรการ soft loan ของ ธปท ในช่วงประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) ยังคงมีอยู่

อย่างจ�ากดัประมาณร้อยละ 18 ของวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมด เงือ่นไขทีจ่ะสามารถกู้ยมื ระยะเวลาการกู้ยมื และความเร็วของการอนุมตัิ ยงัเป็น

ส่วนที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่	ถ้าพิจารณาขนาดของผู้ขอสินเชื่อประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกหนี้ขนาดเล็กมากที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน	5	

ล้านบาท	ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมมากกว่า	100	ล้านบาทมีอยู่ประมาณร้อยละ	6	(ภาพที่	1)	หากพิจารณาตามวงเงินสินเชื่อ

ประมาณครึง่หนึง่จะเป็นผูป้ระกอบการทีม่วีงเงนิสนิเชือ่เดมิอยูใ่นช่วง	20-200	ล้านบาท	ถ้าพจิารณาการกระจายตวัของสินเชือ่ตามประเภทธรุกจิ

จะเห็นได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่ง	(ทั้งจ�านวนราย	และวงเงินสินเชื่อ)	เป็นธุรกิจขายส่ง	ขายปลีกและการพาณิชย์อื่น	ๆ	(ภาพที่	2)	ในขณะที่ภาคการ

ผลิต และภาคบริการ มีสัดส่วนของทั้งจ�านวนรายและวงเงินสินเชื่อประมาณร้อยละ 20 และ 10 ตามล�าดับ โดยโรงแรมและที่พักได้วงเงิน

สินเช่ือประมาณร้อยละ 5 ของวงเงินสินเชื่อท้ังหมดท่ีปล่อย ณ วันที่ 22 มิถุนายน	ซึ่งถ้าพิจารณาจากการกระจายตัวของการปล่อยสินเชื่อ	

ธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบหนกั	(พจิารณาจากทัง้ดชันภีาคการผลิตและบรกิาร	policy	brief	1)	ยงัไม่สามารถเข้าถงึ	soft	loan	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

    

ภาพที่ 1: Soft loan ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 แบ่งตามขนาดของลูกหนี้

ภาพที่	1a

จํานวนราย

0-5 ลา้นบาท >5-10 >10-15 >15-20 >20-50 >50-100

>100-200 >200-300 >300-400 >400-500

ภาพที่	1b

วงเงนิสนเชื�อิ

0-5 ลา้นบาท >5-10 >10-15 >15-20 >20-50 >50-100

>100-200 >200-300 >300-400 >400-500

ที่มา:	ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

6 https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Pages/FAQ_SMEs.aspx (Topic 74-75)
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ภาพที่ 2: การใช้ Softloan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 แบ่งตามภาคธุรกิจ

		ภาพที่	2a

ื่

เกษตรกรรมและป่าไม ้ เหมอืงแร่ การผลติ

การพาณชิย ์(สง่ ปลกี) โรงแรม ที�พัก ภาคบรกิารอื�น

จํานวนราย

		ภาพที่	2b

วงเงนิสนเชื�อิ

เกษตรกรรมและป่าไม ้ เหมอืงแร่ การผลติ

การพาณชิย ์(สง่ ปลกี) โรงแรม ที�พัก ภาคบรกิารอื�น่ื

หมายเหตู:	(1)	ณ	วันที่	22	มิถุนายน	2563	วงเงินของการใช้	Softlaon	ธปท.	เท่ากับ	90,499	ล้านบาท	(ร้อยละ	18	ของวงเงินทั้งหมด)	

(2)	ภาคการผลิต	ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณร้อยละ	7	ของวงเงินทั้งหมด	รองลงมาคืออุตสาหกรรมยางและพลาสติกร้อยละ	4

ที่มา:	ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธปท. ได้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนฟื้นฟู (FIDF)	จากร้อยละ	0.46	เป็นร้อยละ	0.23	ต่อปี	เป็นระยะเวลา	1	ปี	ส่วนหนึ่งเพื่อช่วย

ให้ลดภาระของสถาบนัการเงนิและน�าไปสูก่ารลดอตัราดอกเบีย้และการปล่อยสนิเชือ่ให้กบัผูป้ระกอบการ	อกีส่วนหน่ึงคอืธนาคารกลางได้จดัตัง้

กองทนุเพือ่รกัษาสภาพคล่องของการระดมทนุในตราสารหนี ้(BSF) ระยะเวลา 5 ปี (ผ่าน พรก.) วงเงนิไม่เกนิ 4 แสนล้านบาท	วตัถปุระสงค์

เพือ่ช่วยเพิม่สภาพคล่องให้ตลาดตราสารหนีแ้ละช่วยภาคเอกชนทีม่ปีระสทิธภิาพแต่อาจประสบปัญหาจากการทีต่ลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนขาด

สภาพคล่อง	อย่างไรกต็ามหลกัเกณฑ์การเข้าช่วยเหลอืค่อนข้างรดักมุโดยบรษิทัต้องมกีารจดัหาแหล่งเงนิทุนอืน่ก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	[อย่าง

น้อยร้อยละ	20	บริษัทออกตราสารใหม่อายุไม่ต�่ากว่า	1	ปี	ขายให้ผู้ถือกลุ่มต่างๆยกเว้นสถาบันการเงิน	อีกส่วนหนึ่งอย่างน้อยร้อยละ	20	ขอสิน

เชื่อใหม่จากสถาบันการเงินหรือออกตราสารใหม่อายุไม่ต�่ากว่า	1	ปีขายให้สถาบันการเงิน	ซึ่งถ้าทั้ง	2	ส่วนไม่ถึงร้อยละ	50	ให้จัดหาแหล่งเงินอื่น

ได้	ส่วนต้นทนุการขอรบัความช่วยเหลอืจะเป็น	Base	rate	(ซึง่เป็นค่าทีส่งูกว่าของอัตราดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนระหว่างเงนิทนุทีจั่ดหาจากส่วน

ที่	1	และ	2)	และ	facility	premium	(ร้อยละ	1-2	ต่อปี	ขึ้นอยู่กับวงเงิน)	ด้วยหลักเกณฑ์การเข้าช่วยเหลือค่อนข้างที่จะรัดกุม	วงเงินในส่วนนี้

น่าจะเป็นวงเงินที่ตั้งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของตลาดเงินมากกว่าเป็นเงินในการช่วยเยียวยาผู้ประกอบการ  

 ในส่วนของการเพิม่ศกัยภาพการผลติรฐับาลได้มกีารพจิารณาโครงการภายใต้ พรก. เงนิกู ้4 แสนล้านบาทในหลายภาคส่วน7 โดย

เฉพาะเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเท่ียว วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้ในส่วนนี้เพื่อ	 (1)	 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม	โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตร	 (2)	สนับสนุนการใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และพัฒนาทักษะแรงงาน	และ	(3)	มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	ฝึกอบรม	พัฒนาผู้ประกอบ	ฝีมือแรงงาน	ประยุกต์

ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการให้บรกิาร	มาตรการเหล่านีเ้ป็นมาตรการเพิม่เตมิจากการปล่อยสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิทีก่ล่าวข้างต้น โดยเฉพาะ

ในส่วนของวงเงินสินเชื่อใหม่ให้กับ SMEs ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 6 แห่ง	วงเงิน	3.9	แสนล้านบาท	ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาประมาณ	

7-10	ปี	มีการจัดสรรในหลายโครงการทั้งในภาคเกษตร	อุตสาหกรรม	และบริการ	โดยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า	soft	loan	และต้องมีหลักค�้าประกัน

ชัดเจน

 อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาโครงการภายใต้ พรก. เงนิกู ้4 แสนล้านบาท การเพิม่ศกัยภาพการผลติตามวตัถปุระสงค์ทีร่ฐับาลตัง้ไว้

อาจไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน จากจ�านวนโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอจะเห็นได้ว่าเกือบร้อยละ	60	เป็น	การสร้างถนน	คู	คลอง	และการก่อสร้างอื่นที่

มิใช่ถนน	(ภาพที่	3a)	ในขณะที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต	เกษตร	และบริการทั้งหมดรวมกันมีเพียงร้อยละ	16	ของโครงการทั้งหมด

เท่านั้น	และโครงการที่เก่ียวข้องก็อาจไม่ได้น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในส่วนของภาคการผลิตโครงการส่วนใหญ่

7 อีก 6 แสนล้านบาทรัฐบาลใช้ 5.5 แสนล้านบาทสำาหรับเยียวยา และ 4.5 หมื่นล้านบาทสำาหรับสาธารณสุข
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เกีย่วข้องกบัการผลติและปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงเครือ่งจกัร	แต่ไม่ได้มคีวามชดัเจนในการน�าเทคโนโลยทีนัสมยัเข้ามาเกีย่วข้อง	เป็นต้น	ถ้าพจิารณา

ในส่วนของงบประมาณการลงทุน	 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	26	ของงบประมาณทั้งหมด	ในขณะท่ีงบลงทุนท่ี

เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร	การผลิตและบริการ	คิดเป็นร้อยละ	26,	10,	และ	11	ตามล�าดับ	(ภาพที่	3b)	เป็นที่น่าสังเกตุว่าโครงการและงบประมาณ

ที่จัดสรรให้บางกระทรวง	อาทิ	กระทรวงอุตสาหกรรม	และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและการ

ใช้เทคโนโลยีมีอยู่อย่างจ�ากัด	

ส�าหรับการปล่อยสินเชื่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต คณะผู้วิจัยยังไม่มีข้อมูลชัดเจน แต่ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน

เช่นน้ี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่น่าจะยงัชะลอการลงทนุในการปรบัปรงุประสิทธภิาพการ	(ด	ูPolicy Brief 3: การปรบัตวัผู้ประกอบการท่ามกลาง 

COVID-19: บทวิเคราะห์ข้อมูล Survey)	ดังน้ันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลควรต้องเป็นแรงสนับสนุนหลักในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตในหลายภาคส่วน	

ภาพที่ 3: จ�านวนโครงการและงบประมาณภายใต้เงินกู้ 4 แสนล้านล้านบาท

จํานวนโครงการ

กอ่สรา้งอื�นๆที�มใิชถ่นน ถนน ค ู คลอง

การผลติภาคอตุสาหกรรม เกษตร ทอ่งเทีย่ว

กอ่สรา้งอื�นๆที�มใิชถ่นน ถนน ค ู คลอง

การผลติภาคอตุสาหกรรม เกษตร ทอ่งเทีย่ว

จํานวนเงนิลงทนุ

ที่มา:	ผู้วิจัยพิจารณาจากโครงการและงบประมาณจาก	https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index

 มาตรการของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

เม่ือพิจารณาในภาพกว้างมาตรการท่ีไทยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการมีความคล้ายคลึงกับประเทศอื่นในภูมิภาคที่พิจารณา	

ประกอบด้วย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	เวียดนาม	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ไม่ว่าจะเป็นมาตรการความช่วยเหลือผ่านทางด้านภาษี	ด้านสาธารณูปโภคและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	การพักช�าระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้	มาตรการทางด้านสินเชื่อ	และการลดความเสี่ยงแก่สถาบันการเงิน	ในขณะที่อีก

ส่วนหนึ่งคือการออกมาตรการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน	อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดจะเห็นได้ว่ามาตรการความช่วยเหลือของไทยที่ให้ผู้ประกอบการมีความแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาค	4	ประการหลัก	(ตารางที่	2	

เปรียบเทียบมาตรการของไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค)
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ตารางที่ 2: มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ (supply side) ประเทศในภูมิภาคเอเชียบางประเทศ

ประเทศ
มาตรการด้านภาษี สาธารณปูโภค จ่ายเงนิอุดหนนุผู้ประกอบการ (โดยเฉพาะแรงงาน) พกัช�าระหนี้ ปรบัปรงุ

โครงสร้างหนี้ยดืเวลา ลดภาษ/ี ยกเว้นภาษี คนืภาษี หักค่าใช้จ่าย ลด/ผ่อนผนั/ยกเว้น มเีงือ่นไขการท�ากิจกรรม ไม่มีเง่ือนไข SMEs ทัว่ไป

ไทย*   
[ทีหั่กล่วงหน้า]

   -  - 

สงิคโปร์ 
[3	เดือน	ก.ค.	-	ก.ย.]

- 
[คืนภาษีนติบิคุคล	

25%	30%	ภาษี

อสงัหาริมทรัพย์]


[หกัการขาดทุน	และค่าใช้จ่าย

ทนุคงค้างจ่าย	จากส่วนของ

ก�าไรได้เป็นเวลา	3	ปี	สงูสดุ	

100,000	สงิคโปร์ดอลล่าร์]


[ค่าเช่า	ค่าธรรมเนยีม	

2	-	6	เดอืน]


[ให้เงนิช่วยเหลอืการเข้า	

ฝึกอบรม	20	-	40%	6	เดือน]


[ช่วยเหลอืสมทบการ	ขึน้เงนิเดอืน

ให้กับแรงงาน	และเพิม่เพดานเงนิเดอืน]	

[รฐับาลจ่ายเงินช่วยเหลอืแรงงาน	

25%	-	75%	ของค่าจ้างพ้ืนฐาน	

เป็นเวลา	9	เดอืน]**

 - 

มาเลเซยี 
[3	เดือน	เม.ย.	-	ม.ิย.]	

อตุท่องเทีย่ว	6	เดอืน


[ยกเว้นภาษบีริการ	

6	เดือน	ม.ีค.	-	ส.ค.]

- 
[หกัค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ

สนิค้าทุน	เคร่ืองจกัร	

ปรับปรุงธรุกจิ]


[ลดค่าไฟ	internet]


[จดัสรรเงนิมลูค่า	20	ล้าน

ริงกติ	ตอบรมระยะสัน้]

[50	ล้านรงิกติ	อบรมการ

ตลาด	แบบ	Digital	Coding	

Data	Science]


[จ่ายค่าจ้างให้ส�าหรบัผู้ประกอบการ

ส�าหรับแรงงานท่ีได้ค่าจ้าง	

ต�า่กว่า	4,000	รงิกติ	3	เดอืน	

จ่าย	600	-	1,200	รงิกติ	

ขึน้กบัจ�านวนแรงงาน]

[ยกเว้นการจดัเกบ็เงนิสมทบ

ในกองทนุพฒันาทรพัยากรมนษุย์	

เป็นเวลา	6	เดอืน	

ตัง้แต่เดอืนเมษายน	2563]

 - 

เกาหลใีต้ 
[นติบิคุคล	และ	

VAT	สงูสุด	9	เดือน]


[โดยเฉพาะพืน้ท่ี

เก่ียวข้องภัยพิบตัิ	

ลด	60%	ขนาดเล็ก	

ลด	30%	ขนาดกลาง]

[งดเก็บภาษอีสังหา	

และโรงแรม]

- 
[เพ่ิมการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด�าเนินงาน	วงเงนิไม่เกิน	

12	ล้านวอนทกุอุตสาหกรรม	

36	ล้านวอนส�าหรับ	SMEs	

+	ให้อัตราการลดหย่อนเพ่ิม

เตมิพิเศษตามรายได้]


[ลดค่าเช่า	

25	-	50%	SMEs	

20%	ขนาดใหญ่,	

ค่าไฟ	3	เดอืน	

เม.ย.	-	พ.ค.]

- 
[เพิม่วงเงนิการอดุหนนุค่าจ้าง	

67%	ส�าหรบัอตุขนาดใหญ่	

90%	ส�าหรบั	SMEs)]

[พกัการส่งเงินประกนัสังคม	3	เดือน	

และลดค่าส่ง	30%	ส�าหรบัแรงงาน	

<30	คน]

 - 
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ประเทศ
มาตรการด้านภาษี สาธารณปูโภค จ่ายเงนิอุดหนนุผู้ประกอบการ (โดยเฉพาะแรงงาน) พกัช�าระหนี้ ปรบัปรงุ

โครงสร้างหนี้ยดืเวลา ลดภาษ/ี ยกเว้นภาษี คนืภาษี หักค่าใช้จ่าย ลด/ผ่อนผนั/ยกเว้น มเีงือ่นไขการท�ากิจกรรม ไม่มีเง่ือนไข SMEs ทัว่ไป

เวยีดนาม 
[5	เดือน

ใน	34	อตุสาหกรรม	

+	อตุสาหกรรม

ครวัเรอืน]


[ยกเว้นภาษจีดทะเบยีน

ธุรกิจ	1	ปีส�าหรบัธุรกิจ

ครวัเรอืน	3	ปีส�าหรบั	

SMEs]

- 
[เพ่ิมค่าลดหย่อนดอกเบ้ีย

เป็น	30%]


[ลดค่าไฟ	3	เดอืน	

และค่าเช่า]

- 
[ปล่อยเงนิกู	้0%	ให้แก่ผูป้ระกอบการ

จ่ายค่าจ้างแรงงาน	16.2	ล้านล้านดอง	

•	พกัเงนิสมทบเข้ากองทุนเพือ่เกษยีร

อายสุงูสดุ	12	เดือน	ส�าหรับกจิการที่

มลีกูจ้างในประกนัสงัคมลดลง	>	50%	

•	ยกเว้นเงนิสมทบกองทนุเข้าสู่

สหภาพแรงงาน	6	เดอืน]

- - 

จนี - 
[งดเว้นภาษอีสงัหา	

และท่ีดนิ	

•	ลดอัตราภาษมูีลค่าเพิม่	

1%	ม.ค.	-	พ.ค.	

•	ยกเว้นการเก็บ	VAT	

การขนส่ง	อาหาร	

โรงแรม	ท่องเท่ียว	

บนัเทิง	วัฒนธรรม	กีฬา]

[ลดภาษนีติ	ิ15%	

ใน	Western	regions]

- 
[เคร่ืองมอื	เคร่ืองจกัร	วตัถุดบิ	

100%	ค่าใช้จ่าย	

•	ค่าใช้จ่ายป้องกนัโรค

•	น�าผลขาดทนุ	2563	

มาค�านวณผลก�าไรสงูสดุ	

8	ปี	และ	10	ปีส�าหรับ

อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสงู


[ลดค่าไฟ	5	เดือน,	

ค่าธรรมเนยีม

การใช้ถนน	ท่าเรือ	

สนามบิน	และค่าเช่า

ส�าหรับอุตฯ	บริการ]

- 
[SMEs	ทีม่อีตัราการลดจ�านวนแรงงาน	

ได้เงิน	100%	คืนจากเงินช่วย	

Unemployment	Contribution]

[พกัช�าระเบีย้ประกนัสงัคมได้สงูสุด	

5	เดือน	ปรบัลดค่าส้ง	50%	3	เดอืน]

 - 

ญีปุ่่น*** 
[1ก.พ.	-	31	ม.ค.64]

กจิการรายได้ลด	20%	

เทยีบปีก่อนหน้า


[ยกเว้นอากรแสตมป์]

•	ลดฐานภาษ	ี50%	

ส�าหรับกิจการ

รายได้ลด	30%

•	100	%	รายได้ลด	50%	

3	เดือน

 
[SMEs	+	บริษัทจด

ทะเบียน	<	พันล้าน

เยน	สามารถขอรับ

ภาษีคืนในกรณีผล	

ประกอบการขากด

ทุน	1	ก.พ.63	-	65]


[ค่าเช่า	ค่าเส่ือมอุปกรณ์]


[ค่าเช่า]

- 
[จ่ายเงนิเยยีวยาให้กบั	SMEs	มลูค่า	

2	ล้านเยนต่อราย	และ	1	ล้านส�าหรบั

เจ้าของธรุกิจส่วนบคุคล]

•	เงินอดุหนนุผู้ประกอบการ	

SMEs	=	80%	ของค่าใช้จ่ายพนกังาน	

เพิม่เป็น	90	ถ้าไม่มกีารลดคนงาน

ตัง้แต่	มกราคม	63	

•	ขนาดใหญ่	66%	และเพิม่เป็น	75%	

ถ้าไม่ลดคนงาน	[3	เดอืน]

- - -
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ประเทศ
ให้สินเชื่อพิเศษ

ลดความเสี่ยง เพื่อการค้าและการลงทุน ช่วยอุตสาหกรรมส�าคัญ (targeted industries)
SMEs No cap

ไทย*  -   ไม่ได้มีนโยบายชัดเจน

สิงคโปร์ 
[เช่น	วงเงิน	1	ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์/

ราย	5	ปี	ดอกเบี้ยพิเศษ	90%	

ค�้าประกัน]


[	เช่น	The	Temporary	Bridging	

Loan	Programme	(TBLP)

	5	ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์/ราย	5	ปี

ดอกเบี้ยพิเศษ	90%	ค�้าประกัน


[เช่น	เข้าค�้าประกันเงินกู้]


	[	เช่น	เงินกู้พิเศษ	เช่น	

10	ล้านดอลล่ารืสิงคโปร์	

1	ปี	90%	ค�้าประกัน]


[อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	22	ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์	

อุตสาหกรรมการบิน	350	ล้านดอลล่าร์	อุตสาหกรรมเดินเรือ	

เช่น	คืน/ยกเว้น	ค่าเช่า	ค่าสัมปทาน	อุตสาหกรรมขนส่งทางบก	

[ค่าเช่า	จ่ายเงินสนับสนุน]	[จ่ายเงินช่วยเหลือการจ้างงาน	75%	

ท่องเที่ยว	เดินเรือ	50%	อุตสาหกรรมอาหาร	บริการ]

มาเลเซีย  

[วงเงินกู้พิเศษ	เช่น	

•	2	หมื่น	-1	ล้านริงกิต	5.5	ปี	

(ปลอดช�าระ	6	เดือน)	

80%	ของวงเงินค�้าประกัน	

•	Working	Capital	วงเงินกู้สูงสุด	

5	ล้านริงกิตต่อบริษัท	

ระยะเวลาปล่อยกู้	5	ปี	ดอกเบี้ย	7%	

•	0%	ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	

มูลค่าวงเงินรวม	500	ล้านริงกิต

-  

[วงเงิน	5	หมื่นล้านเพื่อ

ค�้าประกันเงินกู้	ให้ภาคเอกชน	

สูงสุด	80%,	20	ล้านริงกิตต่อราย]

- 
[อุตสาหกรรมอาหาร	ให้เงินกู้พิเศษ,	จัดตั้งกองทุน

เพื่อความมั่นคงทางอาหารมูลค่า	1	พันล้านริงกิต

•	จัดสรรเงิน	100	ล้านริงกิตเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานส�าหรับการจัดเก็บ	และการกระจายอาหาร	

•	วงเงินรวม	6.44	หมื่นล้านริงกิต	ช่วยชาวประมง	และเกษตร]

	[ท่องเที่ยว/โรงแรม	/ฝึกอบรมพนักงาน	หักภาษี	

แจกคูปองให้ประชาชนท่องเที่ยว]

	[อิเลคทรอนิกส์	/ยานยนต์	วงเงิน	200	ล้านริงกิต	

พัฒนาทักษะแรงงาน	เลื่อนจ่ายภาษี]

	[จัดกองทุนเพื่อช่วยเหลือบริษัทเทคโนโลยี	

Startups	100	ล้านริงกิต]

เกาหลีใต้ 
[วงเงิน	10	ล้านล้านวอนส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบ	ดอกเบี้ย	0.25-0.75%]


[เช่น	เข้าซื้อพันธบัตรเอกชน	

หนี้เอกชน	20	ล้านล้านวอน	

•	สนับสนุนการออกหุ้นกู้	6.7	ล้านล้านวอน	3	ปี	

•	รักษาเสถียรภาพตลาดทุน	10.7	ล้านล้านวอน

•	ดูแลบริษัท	Credit	Rating	5	ล้านล้านวอน

•	ค�้าประกันเงินกู้	2.2	ล้านล้านวอน	

SMEs	+	Start	up


[เช่นรับประกันวงเงิน

น�าเข้าส่งออก	วงเงิน	

2.5	ล้านล้านวอน]

 

[วงเงิน	40	ล้านล้านวอนช่วย	7	อุตสาหกรรม	การบิน	

การขนส่ง	การท่องเที่ยว	โรงแรม	การส่งออก	

โลจิตติกส์	อาหาร	+	ลดค่าธรรมเนียมการใช้	Facilities	ต่างๆ


[จัดตั้งวงเงิน	SMEs	21.2	ล้านล้านวอน

วงเงินกู้ฉุกเฉิน	22	ล้านล้านวอน	

ดอกเบี้ย	1.5%	วงเงินกู้	

1	หมื่นล้านวอน	ดอกเบี้ย	0.5%]
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ประเทศ
ให้สินเชื่อพิเศษ

ลดความเสี่ยง เพื่อการค้าและการลงทุน ช่วยอุตสาหกรรมส�าคัญ (targeted industries)
SMEs No cap

เวยีดนาม 
[วงเงิน	255	ล้านล้านดอง	โดยเฉพาะ	เสื้อผ้า	สิ่งทอ	คอมพิวเตอร์	

อิเลคทรอนิกส์	การขนส่งและท่องเที่ยว]

- 
[เงินกู้พิเศษการส่งออก

และ	Shipping]


[เงินกู้พิเศษส�าหรับเสื้อผ้า	สิ่งทอ	คอมพิวเตอร์	

อิเลคทรอนิกส์	การขนส่งและท่องเที่ยว]


ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง	3%

ส�าหรับการเพาะปลูกผลไม้

-

จีน 
[5	แสนล้านหยวน	โดยเฉพาะเกษตร	

อัตราดอกเบี้ยลด	0.25-2.5%]	

- 
[4	แสนล้านหยวน	ซื้อหุ้นไม่มีหลักประกัน	

40%	ของ	SMEs	6	เดือน	มี.ค.-ธ.ค.]


[ลดค่าธรรมเนียมค่าประกัน

 •	300	พันล้านหยวนส�าหรับ

การ	Refinance

•	500	พันล้านหยวนส�าหรับ

การสร้าง	ระบบป้องกันที่

เกี่ยวข้องกับการผลิต]


[อุตสาหกรรมรถยนต์	เช่น	ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า	10%	

ยกเว้นการเสียภาษีรถยนต์	2	ปี	เงินอุดหนุนการซื้อรถ	

•	อุตสาหกรรมการผลิตอื่น	ให้วงเงินกู้

•	การขนส่งสาธารณะ	ร้านอาหาร	โรงแรม	การท่องเที่ยว	

การบันเทิง	วัฒนธรรมและกีฬา	[ทางด้านภาษี]


[อัดฉีดเงินกู้วงเงิน	550,000	ล้านหยวน,	

ปรับลดอัตราดอกเบี้นเงินกู้ลูกค้าชั้นดี	ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง]

ญี่ปุ่น 
•	วงเงิน	8,817	พันล้านเยนปล่อยกู้

ให้	SMEs,	Micro	enterprises

•	ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ย	0%	ให้กับ

สถาบันการเงินเพื่อไปปล่อยกู้ให้กับ	

SMEs	วงเงินรวม	30	ล้านล้านเยน	

ไม่เกิน	100,000	ล้านเยนต่อ

สถาบันการเงิน	โดยใช้หลักประกัน

แบบ	pooled	colleteral	

เริ่มปล่อยได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน


วงเงินกู้บริษัทใหญ่	

452.1	พันล้านเยน


[รัฐบาลประกันเงินกู้	80-100%	

ให้เอกชนสูงสุด	280	ล้านเยน

เข้าซื้อตราสารทางการเงิน	2	ล้านล้านเยน]

- 
[การศึกษา,	วัฒนธรรม,	AI	for	Smart	Life,	เกษตร,	ICT

การให้เงินสนับสนุน	และวงเงินกู้พิเศษ]

หมายเหตู:	 มาตรการในแต่ละประเทศที่ใส่เป็นเพียงบางส่วนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

		 *	ดูรายละเอียดมาตรการได้จากตารางที่	1	 	 	 	 	 	 	 	 	

		 **	เริ่มจ่ายเดือนเมษายนในรอบแรก	กรกฎาคมรอบที่	2	และตุลาคมรอบที่	3	โดยในรอบเดือนเมษายนรัฐบาลจะจ่ายให้	75%	ของค่าจ้างพื้นฐานแก่ทุกอาชีพในทุกอุตสาหกรรม	ส่วนในรอบเดือนที่เหลือจะจ่าย	75%	

		 				ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว	การจัดประชุม	การเดินเรือ	ธุรกิจแลกเงิน	50%	ส�าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ	และอุตสาหกรรมอาหาร	25%	ส�าหรับทุกอุตสาหกรรม	

		 				-	คาดว่าจะใช้งบประมาณส�าหรับโครงการนี้ประมาณ	2.35	หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร

		 ***	จาก	The	second	FY2020	draft	supplementary	budget	(passed	on	June	12)

ที่มา:	 ผู้วิจัยรวบรวมจากประกาศของแต่ละประเทศ	(กระทรวงการคลัง	ส�านักงบประมาณ	ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ)

		 แหล่งข่าวของแต่ละประเทศ	เช่น	straitstimes,	The	Korea	Times,	VNExpress,	China	Briefing,	ASEAN	Briefing	IMF,	https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#C

		 ILO,	https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#JP 

รวบรวมถึง	23	มิถุนายน	2563	 	 	 	 	 	 	 	 	
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ประการแรก มาตรการความช่วยเหลือเพ่ือลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงในไทย โดยเฉพาะผ่านทางด้านภาษี มีน้อยกว่า

ประเทศอื่นในภูมิภาค8	การช่วยเหลือทางด้านภาษีกับผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่การเล่ือนการช�าระภาษี	(3	 เดือน)	ลดอัตรา

ภาษีหกั	ณ	ที่จ่าย	และการพยายามเร่งคืนภาษีให้กับผู้ประกอบการ	ส�าหรับประเทศอื่น	ๆ 	ในภูมิภาคมีการใช้นโยบายทางด้านภาษีอย่างจริงจังใน

การช่วยเหลือทางด้านต้นทุนกับผู้ประกอบการ	อาทิ	สิงคโปร์มีการคืนภาษีนิติบุคคล	และอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ	25	และ	30	ให้แก่ผู้ประกอบ

การ	ในขณะทีจ่นี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้	และ	มาเลเซยีมีการลดภาษ	ี(ไม่ใช่การลดอตัราหกั	ณ.ทีจ่่าย)	ในบางมติลิง	เช่น	การลดภาษเีงนิได้นติบิคุคล	การ

ยกเว้นการเกบ็ภาษบีรกิาร	การลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่	หรอืการลดฐานภาษตีามรายได้ทีล่ดลง	เป็นต้น	การเลือ่นภาษใีนหลายประเทศระยะเวลา

มากกว่า	3	เดือน	เช่น	9	เดือนในเกาหลีใต้	หรือเกือบ	1	ปีในญี่ปุ่นในกรณีที่มีรายได้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนั้นสิงคโปร์	และจีนยินยอม

ให้ผู้ประกอบการน�าเอายอดขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	2020	มาหักจากก�าไรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง	(3	ปีในสิงคโปร์	

8-10	ปีในจีน)	

ประการทีส่อง ประเทศในภูมภิาคมกีารช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยตรงในการสนบัสนนุการจ้างงานในขณะทีย่งัไม่มมีาตรการเช่น

นี้ชัดเจนในไทย กรณีสิงคโปร์	รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือแรงงานร้อยละ	25-75	ของค่าจ้างพื้นฐานเป็นเวลา	9	เดือน	โดยเริ่มจ่ายเดือนเมษายนใน

รอบแรก	กรกฎาคมรอบท่ี	2	และตุลาคมรอบท่ี	3	โดยในรอบเดือนเมษายนรัฐบาลจะจ่ายให้ร้อยละ	75	ของค่าจ้างพื้นฐานแก่ทุกอาชีพในทุก

อตุสาหกรรม	ส่วนในรอบเดอืนทีเ่หลอืจะจ่ายร้อยละ	75	ให้กบัแรงงานในอตุสาหกรรมการบนิและการท่องเทีย่ว	การจดัประชมุ	การเดนิเรอื	ธรุกจิ

แลกเงินร้อยละ	50	ส�าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ	และอุตสาหกรรมอาหารร้อยละ	25	ส�าหรับทุกอุตสาหกรรม	ในมาเลเซียจ่ายค่า

จ้างให้ผูป้ระกอบการ	(600-1,200	รงิกติ)	ข้ึนกับจ�านวนแรงงานเป็นระยะเวลา	3	เดอืน	และยกเว้นการจดัเกบ็เงนิสมทบในกองทนุพฒันาทรพัยากร

มนษุย์เป็นเวลา	6	เดอืน	รฐับาลเกาหลีใต้เพิม่วงเงนิอุดหนนุค่าจ้างร้อยละ	67	ส�าหรบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	และร้อยละ	90	ส�าหรบั	SMEs	และ

พักการส่งเงินประกันสังคม	3	เดือน	ส่วนเวียดนามมีการปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0	ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อจ่ายค่าจ้างแรงงาน	และมีการ

ยกเว้นเงนิสมทบกองทนุเข้าสูส่หภาพแรงงาน	6	เดอืน	ในจนีและญีปุ่น่มมีาตรการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการในเรือ่งการจ้างงานลกัษณะ

นี้เช่นกัน	(ตารางที่	2)

ประการที่สาม มาตการการให้สินเชื่อของประเทศอื่นในภูมิภาคเน้นที่ผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางเช่นเดียวกับไทย แต่เปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถที่จะเข้าถึงเงินสินเชื่อพิเศษได้เช่นกัน อีกทั้งระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะมากกว่า 

2 ปี รวมทัง้มคีวามชดัเจนเรือ่งการประกาศการค�า้ประกนัเงนิกูจ้ากรฐับาล	เช่น	ในญีปุ่น่รฐับาลมกีารจดัสรรเงนิเงนิจ�านวนหนึง่ให้กับผูป้ระกอบ

การขนาดใหญ่	รัฐบาลประกันเงินกู้ร้อยละ	80-100	ให้เอกชนสูงสุด	280	ล้านเยน	ในสิงคโปร์มี	The	Temporary	Bridging	Loan	Programme	

(TBLP)	ที่ผู้กู้สามารถกู้ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา	5	ปีและได้รับการค�้าประกันร้อยละ	90	 ในมาเลเซียรัฐบาลเตรียมวงเงิน	 

2	หมื่น-1	ล้านริงกิต	เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ	5.5	ปี	(ปลอดช�าระ	6	เดือน)	และเตรียมวงเงิน	5	หมื่นล้านเพื่อเตรียมค�้าประกันเงิน

กู้ให้ภาคเอกชนสูงสุดร้อยละ	80	เป็นต้น	

ประการท่ีสี ่ประเทศอืน่ในภมูภิาคมกีารให้มาตรการการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการบางอตุสาหกรรมทีถ่กูกระทบอย่างมาก

จากวิกฤต COVID-19 เป็นพิเศษทั้งทางมาตรการด้านภาษี และการให้เงินช่วยเหลือ	ส�าหรับประเทศไทยมาตรการเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน	ใน

เกาหลีใต้มีการตั้งวงเงิน	40	ล้านล้านวอนในการช่วยเหลือ	7	อุตสาหกรรม	(การบิน	ขนส่ง	ท่องเที่ยว	โรงแรง	การส่งออก	โลจิสติกส์	และอาหาร)	

และมกีารลดค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ 	ให้กบัอตุสาหกรรมเหล่านี	้ในสิงคโปร์มกีารตัง้วงเงนิช่วยอตุสาหกรรมทีถ่กูกระทบอย่างหนกัเช่นกนั	(อตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว	การบิน	การเดินเรือ	และการขนส่งทางบก)	และอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นสิงคโปร์มีการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการส�าหรับการจ้าง

แรงงานซึ่งให้ในอัตราที่ไม่เท่ากันโดย	อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว	การเดินเรือ	จะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า

อุตสาหกรรมอื่น	ในเวียดนามมีการพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า	สิ่งทอ	คอมพิวเตอร์	อิเลคทรอนิกส์	การขนส่งและท่องเที่ยว	

ในจนีนอกจากอตุสหากรรมการขนส่งสาธารณะ	ร้านอาหาร	โรงแรม	การท่องเทีย่ว	ทีไ่ด้รบัสิทธพิเิศษทางด้านภาษ	ีอตุสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะ

รถไฟฟ้ามีการให้สิทธิพิเศษเช่นกัน	

 นัยเชิงนโยบาย

เมื่อพิจารณาในภาพกว้างมาตรการที่ไทยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการมีความคล้ายคลึงกับประเทศอื่นในภูมิภาค	งบประมาณ

ความช่วยเหลอืคาดว่าจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ	14.3	ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	ซึง่ถอืว่าเป็นการใช้จ่ายทีไ่ม่ได้เยอะและน้อยเมือ่เทยีบ

กบัประเทศเพือ่นบ้านอืน่	ยกเว้น	เวยีดนามทีมี่งบประมาณช่วยเหลอืน้อยกว่าประเทศอืน่อย่างเหน็ได้ชดั	ส่วนหนึง่มาจากพืน้ฐานการผลติทีเ่ตบิโต

อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา	และอีกส่วนหนึ่งคงเกิดจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงเพียงไม่เกินร้อยละ	10	ในช่วงวิกฤต	

8 สำาหรับในส่วนของการพักชำาระหนี้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ระยะเวลาไม่ต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคซึ่งอยู่ประมาณ 3-6 เดือน
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COVID-19	แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่ามาตรการช่วยเหลือของไทยบางส่วนอาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการกระตุ้นภาคธุรกิจ

ภายใต้สถานการณ์ความต้องการทีไ่ม่แน่นอนและการลดลงของเมด็เงนิลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ	โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาถงึขนาดของการปล่อย

สินเชื่อ	Soft	loan	และโครงการภายใต้	พรก.	เงินกู้	4	แสนล้าน	

ดังนั้นรัฐบาลอาจมีการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมดังนี้	

(1)	มาตรการความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงโดยเฉพาะผ่านทางด้านภาษี	

(2)	มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยตรงในการสนับสนุนการจ้างงาน	

(3)	มีการพิจารณาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ	ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อที่มากกว่า	2	ปี	รวมทั้งมีความชัดเจนเรื่องการประกาศการค�้า

ประกันเงินกู้จากรัฐบาล	เพื่อกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้	soft	loan	เพิ่มขึ้น	

(4)	พิจารณาทบทวนโครงการภายใต้	พรก.	 เงินกู้	4	แสนล้านบาท	ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	แทนที่จะเป็นการให้ความส�าคัญกับการ

ก่อสร้างเป็นหลัก	ในขณะที่ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็น	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	จีน	หรือเวียดนามเอง	งบประมาณส่วนหนึ่งถูกน�าไปพัฒนาศักยภาพทาง

ด้านดิจิทัล	และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	

(5)	ในขณะทีผ่ลกระทบจาก	COVID-19	ซึง่เป็น	external	shock	กระทบบางธรุกจิอย่างรนุแรง	(Policy	Brief	1)	การจดัสรรงบประมาณ

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจเหล่านั้นเป็นพิเศษอาจมีความจ�าเป็น

  


